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A bevezető részhez 

Meggyőződésem szerint tiszteletreméltónak kell tartani azt az éledező szaktörténészi tevékenységet, 
mely ma az egykori cs. és kir. haditengerészet (k. und k. Kriegsmarine) történetét kutatja, és történetéből 
legalábbis vázlatokat és részleteket igyekszik magyar nyelven meg is írni. A közös osztrák-magyar 
haditengerészet 1868 és 1918 közötti működése, fejlődése, harca, majd felosztása, számos egykori ha
jójának idegen zászló alatti második világháborús tevékenysége, sőt néhányuk egészen az 1960-as, illetve 
1970-es évekig terjedő szereplése a magyar nyelvű hazai hadtörténelemírás egyik fehér foltjának számít. 

A Szerző utal arra, hogy észlelése szerint az elmúlt évtizedekben a hazai hadtörténelmi kutatási és iro
daimári munkából mintha teljesen kimaradt volna a Monarchia haditengerészetének története. Ebben a 
véleményében osztozom. A második világháború utáni időkben akár a napjainkig is kiadott, Magyarország 
történelmét illetve hadtörténelmét feldolgozó nagyobb terjedelmű írásművekben sok kisebb súlyú 
témakör rendkívül részletes és bőséges kidolgozása mellett az egykori haditengerészetünkről és 
tevékenységéről legfeljebb néhány mondat szerepel. Sajnos ezek a mondatok sem veszik figyelembe a 
történelmi tényeket, és a haditengerészeti technika, valamint történelem vonatkozásában rendkívül 
szakszerűtlen megfogalmazásúak. 

A magam véleménye is az, hogy a magyar hadtörténelemírás részben mesterségesen előállított űrjeit 
végre - azonban kellő felkészültségű kutatások alapján - be kell tölteni. A cs. és kir. haditengerészet 
vonatkozásában már csak azért is, mivel egykori hadihajóin, kikötőiben, támaszpontjain, hajógyáraiban és 
egyéb szárazföldi létesítményeiben több tízezer magyar élte át tevékenyen történelmünk eseményeit. Az 
elmúlt évben más szakfolyóiratban megjelent két tanulmányban már érintettem az említett kívánalmakat. 

Igaz, hogy itthon ma már kevés akár az elsődleges, akár a másodlagos forrás. Az egykori magyar 
résztvevők már régen elhunytak, esetlegesen hátrahagyott iratanyagaik, tárgygyűjteményeik szinte 
nyomtalanul veszendőbe mentek. Megfelelő tekintélyű és hatásfokú, állami szintű tudatos és széleskörű 
hagyomány- és forrásanyaggyűjtés, valamint feldolgozás pedig alig történt. 

Ha az okokat kutatjuk, ezek között megtalálhatjuk azt a tényt, hogy az első világháború utáni 
Magyarország megszűnt tengerparttal és tengeri hadiflottával rendelkezni, de a második világháború után 
azt is, hogy az adott helyzetben a politikai vezetés indíttatásából nem rokonszenveztek a cs. és kir. 
haditengerészet történelmi szerepével, de egyes történelmi személyiségek a flottához kapcsolódó 
tevékenységének feltárásával sem. 

Szerencsére ma a hazai forrásanyag szűkössége önmagában mégsem jelent nálunk sem áthághatatlan 
akadályt az osztrák-magyar haditengerészet történelmének kutatásában és írásában. Már a két világháború 
között, majd főleg a második világháború után külföldi hivatásos hadtörténészek, de „shiplover" körök is 
hatalmas kutató, gyűjtő- és rendszerező munkát végeztek akár főtémaként, akár csak érintőleg a Monarchia 
tengerészeti hadtörténelmének feltárására. 

Tevékenységük eredményességét jól jelzi azoknak a nyugaton megjelent - főleg német, angol, olasz és 
francia nyelvű - szakkönyveknek, valamint szakfolyóiratokban szereplő tanulmányoknak a nagy száma, 
melyek kifejezetten az osztrák-magyar haditengerészet történelmével foglalkoznak, vagy ezt saját államuk 
tengerészeti hadtörténelmével összefüggésben tárgyalják, illetve érintik. 
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Mindennek következményeként, illetve eredményeként, ha ma valaki itthon megfelelő hatásfokkal és a 
történelmi hűségre törekedve foglalkozni kíván az osztrák-magyar haditengerészet történelmének ku
tatásával és írásával, előzetesen meg kell ismernie a világ erre vonatkozó szakirodalmát és jó néhány 
külföldi levéltári és múzeumi anyagot is. Ehhez viszont egyrészt angol, német, olasz és francia nyelvis
meretből legalább olyan szinten kell állnia, hogy az ilyen nyelvű szövegeket - esetleg kisebb szó
tárhasználattal bár - de pontosan le tudja magának fordítani, és ismernie kell az ilyen nyelvű 
haditengerészeti szakkifejezések magyar értelmét is, másrészt megfelelő mozgási képességgel kell ren
delkeznie külföldi levéltári és múzeumi anyagok helyszíni tanulmányozásához. 

Sajnos a Szerző a Hadtörténelmi Közlemények 1992/4. számában megjelent írásában rendkívül sok a 
téves adat, továbbá az adathiány. A Szerző nem ismerteti tételeinél megállapításai és adatai konkrét for
rását, így nagyon nehéz lenne tévedései okát keresni. 

Ugyan írása elején csak általában felhasználtként megemlít két művet - H.H. Sokol „Österreich-Ungarns 
Seekrieg 1914-1918" c. könyvét, valamint sachsenfelsi Dietrich Richárd ,,A cs. és kir. haditengerészet 
világháborús története és magyar hősi halottai" c. kéziratát - alapvető forrásként, azonban a valóságban az 
előbbiben semmi sem szerepel a Monarchia hadihajóinak a háború utáni felosztásáról és további sorsáról, 
míg a másik szerzője kézirata elkészítése idején még nem ismerhette a utóbbi negyvenegynéhány év ku
tatási és feltárási munkája alapján írt külföldi műveket. így a Dietrich-kézirat megállapításai és adatai más 
forrásokkal való egyeztetés nélkül nem mindig fogadhatók el történelmi ténynek. 

Véleményem szerint ha a jelen időben - akár csak vázlatok, epizódok, vagy tágabb részek formájában 
is - foglalkozni kívánunk a cs. és kir. haditengerészet történelmének magyar nyelvű megírásával, éppen a 
témakör csaknem teljes külföldi feldolgozottsága, de eddigi hazai fehér folt jellege folytán különösen 
ügyelnünk kell a téves megállapítások és adatok elkerülésére. 

Jelen hozzászólásomban a téves megállapításokat és adatokat igyekszem korrigálni, illetve azokat az 
adatokat pótolni, melyekre nézve a táblázatokban ugyan szerepelnek rovatok, de ezek üresen maradtak. 
Az általam rögzített megállapításokra és adatokra nézve minden esetben megjelöltem eredetüket. For
rásaimként nemzetközileg elismert, a tengerészeti hadtörténelem területén hatalmas levéltári és egyéb ku-
tató-feltáró-gyűjtő munkát végzett angol, amerikai, osztrák, német, olasz és francia szerzők műveit használ
tam fel. 

Hozzászólásomban általában a Szerző írásában kialakított tagolást, sorrendet, a táblázatok rovatainak 
sorszámozását igyekszem követni, a tévedések és a valóság közvetlen szembeállíthatósága érdekében. 

A Szerző által a SAIDA-osztályú cirkálóknál a hadihajóféleség megnevezésére alkalmazott gyorscirkáló 
kifejezés helyessége vitatható. Ugyanis a S AIDA, HELGOLAND és NO VARA semmivel sem voltak gyorsab
bak, illetve maximális sebességük nem volt nagyobb, mint az azonos években épített más államok kis-
cirkálóié (azaz legfeljebb 15,2 cm-es ágyúkkal rendelkező cirkálóké), vagy az első világháború után 
kialakult szóhasználat szerinti könnyűcirkálóké. 

Sőt például - a SAIDA-osztály hajóinak 27 csomó körüli maximális sebességével szemben - az 1914-
1915-ben elkészült kiscirkálókból a brit ARETHUSA- és CAROLINE-osztály hajói 28,5, az ugyancsak brit 
CALLIOPE és CHAMPION 29,5, a német PILLAU- és GRAUDENZ-osztályú hajók 27,5-28, az olasz MAR
SALA pedig 27,6 csomó sebességgel tudtak haladni. 

A Szerző által alkalmazott gyorscirkáló kifejezés valószínűleg az osztrák szakirodalomban esetenként a 
SAIDA-osztály hajóinál fellelhető „Rapidkreuzer" hadihajóféleség megnevezés lefordításából ered. Más 
(német, angol, olasz, francia stb.) szakirodalomban azonban ezeknek a hajóknak gyorscirkálóvá 
minősítésével - mint nem reális képet adóval - nemigen találkozunk. 

Téves az elsüllyedt H 5 és W4 tengeralattjárók britnek minősítése, ezek olaszok voltak. (Ez a tévedés az 
V. sz. táblázatban is megismétlődik.) 

A közölt összesítő számok eleve problematikusak. így - csak példaszerűen - a Szerző a cs. és kir. tenger
alattjárók által hullámsírba küldött ellenséges egységek számát 131-ben határozta meg, azaz vélhetően 
egyszerűen összeadta a VI. és VII. sz. táblázatában felsorolt hajók számát. Ugyanekkor viszont nem vette 
figyelembe azt, hogy a VI. sz. táblázatában szerepeltetett hajók közül 3 db-ot a német tengeralattjárók 

1 R. Gardiner-n. J. M. Campbelh-A. Fraccaroli-N. Friedman-A. V. Mach-A. Preston-R. L. Scheina-E. Sieche-A. 
Smigielski-j. Sturton-M. Twardowski-K. E. Westerlund: Conway's All the World's Fighting Ships 1906-1921. London, 
1985. (a továbbiakban: Gardiner, stb) 55-57., 161., 263., 336. o. 
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süllyesztettek el, 13-at nem elsüllyesztettek, hanem zsákmányul ejtettek, egy hajó nem ellenséges, hanem 
semleges volt, a VII. sz. táblázatának hajói pedig azonosítatlanok maradtak. 

A Szerző szerint az említett 131 elsüllyesztett hajóból 117 szállítógőzös volt. Ez is nyilvánvalóan téves 
szám, hiszen a VI. sz. táblázatában felsorolt hajó között 11 hadihajó, továbbá kereken 50 nem gőzgépes, 
hanem vitorlás hajó volt. így a vélt 117 helyett ténylegesen legfeljebb 70-et lehetet volna szállítógőzösnek 
minősíteni. 

AI. és II. részhez, általános háttérmegvilágításként 

A Szerző az osztrák-magyar hadihajókat közvetlen a háború utáni sorsuk szempontjából az alábbi fő
csoportokba osztotta: 

- Lebontásra rendelt egységek. 
- A győztes államok hajóhadaiba sorolható egységek. 
- Építés alatt álló, szétbontásra ítélt egységek. 
Ismeretesen a kikötőkben lévő osztrák-magyar hadihajókat 1918. október 31-én és november l-jén a 

délszláv személyzet vette uralma alá, majd az ezt követő napokban zömüket az északkelet-adriai kikötők
ben partra szállt olaszok foglalták el, illetve délen a Cattarói-öbölben a franciák. A továbbiakban néhány, 
az olaszok elől menekülő délszláv személyzetű hajót az amerikai haditengerészet foglalt le erőszakkal, 
viszont Cattaróbaü a franciák még 1919 első felében sem erőltették mindegyik ellenőrzésük alá került 
hajóról a délszláv személyzet eltávolítását. 

A győztesek közötti végleges szétosztást hosszas egyezkedés előzte meg. Egyes hajóknál a döntést be
folyásolta az is, hogy 1919-ben illetve 1920 elején ténylegesen éppen kinek a birtokában volt a hajó. Nem 
egy esetben előfordult az is, hogy a hajót birtokában tartó állam a másik állam javára szóló döntést nem 
volt hajlandó figyelembe venni. Annak megfontolása pedig, hogy a neki ítélt hajóval mi történjék - akár 
hadihajóként, akár lefegyverezve polgári-kereskedelmi célú hajóként tovább üzemeljenek-e, vagy szét
bontásra kerüljenek-e - a gyakorlatban az illető állam egyéni hatáskörébe csúszott át. 

Az összes nagy hadihajó lebontása nem valamiféle francia-olasz vetélkedés, illetve súrlódás követ
kezménye volt. Ezekre a győztesek közül eleve csak a nagyhatalmak tarthattak igényt. Nekik viszont az 
elhasznált, hosszú ideig karbantartás nélkül maradt, korszerűnek már nem minősíthető sorhajók és 
páncélos cirkálók nem kellettek. Ami pedig a modern TEGETTHOFF és PRINZ EUGEN csatahajók lebon
tását illeti, itt előidézőnek elsődlegesen a háború után hamarosan megindult általános flottaleszerelési tár
gyalásokat kell tekinteni. Az 1921. november 12-én Washingtonban összeült flottaleszerelési konferencia 
elfogadta az t az amerikai javaslatot, melyszerint az USA és Nagy-Britannia 500 000-500 0001, Japán 
300 000 t, Franciaország és Olaszország pedig 175 000-175 000 t összvízkiszorítású csatahajó állományt 
tarthat szolgálatban. Ez annyit jelentett, hogy a meglévő és építés alatt álló csatahajóiból az USA-nak 13, 
Nagy-Britanniának 29, Japánnak 5, Franciaországnak 5, Olaszországnak pedig 4 egységet kellett a követ
kező néhány év alatt szétbontania. így teljesen értelmetlenné vált volna a két egykori osztrák-magyar 
csatahajó „hajóhadba sorolása" mind Olaszország, mind Franciaország részéről, hiszen ennek megtörténte 
esetén saját korszerű csatahajóikból kellett volna egy-egy további egységet szétbontaniok. 

A Monarchia adriai hajógyáraiban építés alatt álló hadihajók készreépítése vagy szétbontása tekin
tetében a St. Germain-i békeszerződésben foglaltak ellenére ténylegesen a területet véglegesen birtok-

2 Szerző - ha átvette az Aichelburg-féle táblázatot ( W. Aichelburg: Die Unterseeboote Österreich-Ungarns. Graz, 1981. 
2. k. 489-492. o.) - valószínűleg elkerülhette figyelmét a hajónevek mellett írt „Dampfer" (gőzhajó), „Segelschiff (vitorlás 
hajó), „Zerstörer" (romboló) stb. megjelölés. 

3 E. B. Potter-Ch.W. Nimitz-J. Rohwer: Seemacht. Herrsching, 1982. 440., 452. o. Itt csak az ún. dreadnought jellegű 
csatahajókról van szó. Az első világháború korában már szokás volt megkülönböztetni a nagy páncélos hajókat egyrészt 
DREADNOUGHT jellegűekre, másrészt ez előttiekre. Ettől kezdve a szakirodalom nagy része az előbbieket csatahajóként 
(Battleship, Schlachtschiff) míg az utóbbiakat sorhajóként (ship of line, Linienschiff) említi. Szerző mindkét hadihajó 
kategóriát csatahajónak nevezi a korábbi gyakorlatnak megfelelően. A magam részéről az újabb hadihajóféleség 
megnevezést követem. Ismeretesen az 1906-ban elkészült angol DREADNOUGHT volt az első, melynek főtüzérsége 10 
db 30,5 cm-es ágyúból tevődött össze öt páncélozott forgótoronyba építve, szemben az előzőekkel, melyek csak 4 db 
hasonló ágyúval rendelkeztek két páncélozott forgótoronyba beépítve. 
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ba vevő olaszok illetve jugoszlávok döntöttek. (L. a „II. ÉPÍTÉS ALATT ÁLLÓ, SZÉTBONTÁSRA ÍTÉLT 
ÚSZÓEGYSÉGEK..." c. alatti részhez fűzött konkrét megjegyzéseimet is.) 

így szerencsésebb lett volna - a ténylegesen történteket figyelembe véve - a hajókat a következő fő
csoportokba besorolni: 

- Az első világháború után a győztes államok hajóhadaiba besorolt továbbműködő egységek. (Ál
lamonként.) 

- Közvetlen az első világháború után megsemmisült, leszerelt és szétbontott egységek. (Államonként.) 
- Az építés alatt álló hajókból készre épített, a győztes államok hajóhadaiba besorolt egységek. 
-Az építés alatt álló hajókból szétbontott egységek. 
Az ilyen főcsoportokra bontással elkerülhetők lettek volna azok a zavarok, melyek a Szerző szerinti 

csoportosításnál jelentkeznek, hiszen jónéhány hajó tényleges sorsa eltér attól, amilyen sorscsoportba 
szerző beállította. 

Jó néhány volt osztrák-magyar hadihajóról mind a mai napig nem lett hozzáférhető - még a közismert 
nemzetközi szakkutatók számára sem- olyan megbízható levéltári anyag, melynek alapján eldönthető 
lenne, hogy a győztes szövetséges és társult hatalmak bizottságai végül is miben egyeztek meg, illetve 
egyáltalán megegyeztek-e. Az egykori cs. és kir. haditengerészet történelméről a világon messze a leg
nagyobb dokumentációgyűjteménnyel rendelkező bécsi Kriegsarchiv a hajók első világháború utáni 
sorsáról nem birtokol semmilyen megbízható levéltási anyagot. Román, jugoszláv, francia, olasz, angol, 
amerikai, görög és portugál levéltárakban talán lehetne minden bizottsági megegyezésről kellő dokumen
tációt találni, azonban ennek átfogó felkutatásához, vizsgálatához és nyilvánosságra hozásához eddig még 
nem jutott el senki. 

Viszont a megegyezések teljes és pontos megismertségének hiányával szemben a hajók tényleges sorsát 
a külföldi szakirodalom - beleértve a tengerészeti évkönyveket is - feldolgozta és szinte már hézagmente
sen rögzítette. 

Az „I. A császári és királyi hajóhad úszóegységeinek elosztása 1919-1921-ben" c. alatti részhez 

Tévedés, hogy Rossetti és Paolucci (és nem Paulicci) két időzített aknát helyeztek el a VIRIBUS UNITIS 
alá. A valóság az, hogy csak egyet, ennek az egynek a robbanása süllyesztette el az osztrák-magyar csata
hajót. Miután a két olasz tengerésztiszt elhagyta az S 1-et, az a kb. 500 méterre levő német tengeralattjáró 
állomás felé sodródott, ahol a rajta maradt másik időzített akna robbanása elsüllyesztette a német tenger
alattjáró személyzet számára lakóhajóként szolgáló WIEN (7367 BRT) utasszállító hajót. 

Téves, vagy legalábbis pontatlan az a megállapítás, mely szerint a „Podovában kötött fegyverszünet 
értelmében''az olasz haditengerészet 5-én megszállta... stb. 

Ezzel szemben a tény az, hogy miután IV. Károly rendelkezése alapján 1918. október 31-én megindult 
az osztrák-magyar hadihajók átadása a délszláv személyzet számára, és 24 órán belül szinte az egész flotta 
a horvát-szlovén és szerb nemzeti tanács uralma alá került, erről az olasz katonai vezetés már november 

4 Jelen sorok írója és a bécsi Kriegsarchiv közötti levelezés keretében az utóbbi a 2865/0-KA/91 ikt. sz. levelében a 
következőket rögzítette: „Die Aktenbestände aus dem Bereich der k. u. k. Kriegsmarine sind im Kriegsarchiv auf den 
Zeitraum bis 1918 beschränkt." („A cs. és kir. haditengerészet területéről az iratanyagok a Kriegsarchivban az 1918-ig 
terjedő időszakra korlátozódnak.") Érdekes ebben a témában Aichelburg osztrák tengerészeti hadtörténész megjegyzése, 
mely szerint: „Eine offizielle Liste der Neuverteilung der Flotte erhielten die liquidierenden österreichischen Behörden 
nie. Nach langen Bemühungen gelang es 1921, zwei Exemplare von französischen Linienschiffsleutnant Danube und vom 
dem rumänischen Marineattache Korvettenkapitän Steriupol zu erhalten. Beide Listen enthielten viele Fehler, und 
konnten nur der flüchtigen Information dienen." („A flotta újrafelosztásáról egy hivatalos listát az osztrák felszámoló 
hatóságok sohasem kaptak. Hosszas fáradozás után sikerült 1921-ben két példányt kapniok Danube francia sorhajóhad
nagytól és a román tengerészeti attasétól, Steriupol korvettkapitánytól. Mindkét lista sok hibát tartalmazott, és csak egy 
hevenyészett információként szolgálhattak.") W. Aichelburg: i. m. 1. k. 191 o. A két irat ma is megtalálható a bécsi Kriegs
archivban „PK XII-12 ex 1921" aktajelzettel. 

5 N. Morabito: La Marina Italiana in guerra 1915-1918. Milano, 1933. 263. o. 
6 E. Tomicich: Die Versenkung der VIRIBUS UNITIS. Marine Gestern, Heute, 1978/1, Mistelbach. 20. o.; R. Rossetti: 

Contro la VIRIBUS UNITIS. Roma, 1925. 42. stb. o. 
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l-jén értesült. Az olaszok különösebb mértékben szövetségeseikkel sem konzultálva azonnal összeállítot
tak kisebb hadihajócsoportokat, melyek november 2-tól fedélzetükön olasz katonákkal útnak indultak a 
Monarchia kikötői felé. A partra szállt olasz egységek már november 3-án birtokukba vették a Pelagosa-
sziget, Dulcigno, Trieszt és Parenzo kikötőit. Másnap - november 4-én - olasz kézre került Antivari, Ab
bázia, Monfalcone, Lussinpiccolo, Fiume, Zára és Rovigno, továbbá a Lissa-, Lagosta-, Curzola- és Meleda-
sziget. November 5-én elfoglalták Polát, Umagot és Sebenicot. A hónap közepéig olasz ellenőrzés alá került 
az egész osztrák-magyar Adria-part Cattaro térségének kivételével, mely utóbbi francia megszállás alá 
került. 1918 november közepétől a Spalato-Sebenico szakasz feletti főuraimat folyamatosan amerikai had
erők vették át. 

Tehát az olasz haderők partraszállása - az időpontok figyelembe vételével - egyáltalán nem a padovai 
fegyverszüneti megállapodás értelmében történt, hanem egyszerűen megelőzte ezt, azzal a nyilvánvaló 
céllal, hogy az osztrák-magyar flotta ne kerülhessen délszláv kézbe. 

A partra szállt olasz haderők mindenütt azonnal nekifogtak a hadihajók megszállásához és a hajókról a 
délszláv személyzet eltávolításához. Ez messziről sem ment konfliktusok nélkül, jó néhány hajón a délszláv 
személyzet ellenállt. ( L. például a RADETZKY és ZRÍNYI esetét.) 

A konfliktusok következményeként olyan nyílt ellenszenv alakult ki az olaszok és délszlávok között, 
mely ezután még évekig éreztette hatását. így például a Spalatóban állomásozó PUGLIA olasz kiscirkálót 
1920. július 11-én este jugoszláv fegyveresek támadták meg, és az összecsapások során a parancsnokát -
Tomaso Gulli korvettkapitányt - megölték. 

Szemben az olaszokkal a Cattarót megszállt francia haderők parancsnoka több, mint fél éven át a volt 
osztrák-magyar hadihajók egy részét meghagyta jugoszláv befolyás alatt, és csak a felosztásról szóló 
egyezkedések előre haladtával váltotta át a hajók személyzetét kizárólag franciára. 

Az évszám valósága szempontjából problematikus az a szövegrész, mely szerint olasz és francia 
legénység 1921-ben vitte át olasz és francia kikötőkbe a volt osztrák-magyar hajókat. Ezzel szemben a tény 
az, hogy a hajók átvitele már 1919-ben megkezdődött, és kevés kivétellel 1920-ban befejeződött. így 
például a TEGETTHOFF csatahajó, az ERZHERZOG FRANZ FERDINAND sorhajó, az ADMIRAL SPAUN 
kiscirkáló, a TÁTRA és CSEPEL rombolók, a 80 T, 81 T, 86 F, 92 F és 98 M torpedónaszádok, az U 5, U 21, 
U 28 és U 40 tengeralattjárók már 1919- március 25-én kifutottak Polából, és 26-án megérkeztek Velencébe, 
majd résztvettek az olasz győzelmi ünnepélyen. A PRINZ EUGEN csatahajót 4 francia vontatóhajó vitte 
Toulonba, ahová 1920. szeptember 5-én érkezett be. 

7 „Devant cette situation, les Italiens manifestent la plus grande nervosité. Non seulement un grand État se dresse 
soudain en face d'eux, mais encore il risque d'acquérir immédiatement une flotte puissante et intacte. ...en dehors du 
concours de leurs alliés, qu'ils soupçonnent de favoriser les aspirations nationales des Yougo-Slaves." (Értelemszerű 
magyar fordításban: „Ebben a helyzetben az olaszok igen nagy idegességet mutattak. Nem csak egy nagy állam tűnt föl 
hirtelen velük szemben, de még az a kockázat is, hogy azonnal megszerez egy hatalmas és érintetlen flottát. ... ráadásul 
szövetségeseik gyanúsíthatok voltak azzal, hogy rokonszenveznek a jugoszláv nacionalista törekvésekkel.") A. Laurens: 
Précis d'historié de la guerre navale 1914-1918. Paris, 1929. 267. o. 

8 The Office of the Chief of Staff of the Royal Italian Navy, Historical Section: The Italian Navy in the World War 
1915-1918. Roma, 1927. 1. sz. táblázat. 

9 Az olasz beszámoló az eseményről így szól: „...la sera dell'18 luglio 1920, si verificarono gravi incidenti fra slávi e 
italiani. Nel corso dei torbidi, gli jugoslavi uccisero il comandante del PUGLIA, capitano di Corvetta Tomaso Gulli." 
(„...1920. július 11-én súlyos incidensek valósultak meg szlávok és olaszok között. A zavargások folyamán a jugoszlávok 
megölték a PUGLIA parancsnokát, Tomaso Gulli korvettkapitányt.") G. Giorgerini-A. Nani: Gli incrociatori italiani 1861-
1975. Roma, 259. o. 

10 W. Aichelburg: i. m. 1. k. 191. o. 
11 E Sieche-F. Prasky-G. Pawlik-F. F. Bilzer-L. Baumgartner- W. Aichelburg: Die TEGETTHOFF-Klasse. Wien, 1979-

5.O. 
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„A császári és királyi haditengerészet úszóegységeinek elosztása a világháború után. 
Lebontásra rendelt egységek" c. fejezethez 

Tévedés, hogy a 7. (ex VII.) torpedónaszádot Nagy-Britannia kapta volna meg lebontásra. Ezzel szem
ben a St. Germain-i békeszerződés parafálása után a győztes szövetséges és társult hatalmak megál
lapodásukban Olaszországnak ítélték. Az olasz vámőrség Trieszt támaszponttal 1926-ig őrnaszádként 
használta. Ezután bontották szét. 

Az ERZHERZOG KARL sorhajó sorsa pontosabban az volt, hogy bár a délszlávok 1919-ben egyidőre 
önhatalmúlag besorolták flottájukba, amikor Franciaországnak ítélték, Jugoszlávia kénytelen volt a hajót 
kiadni. Mialatt a francia haditengerészet a Adriától Toulon felé vontatta, Bizertánál megfeneklett. Végül 
1921-ben ott helyben szétdarabolták ócskavasnak. 

Az ERZHERZOG FERDINAND MAX sorhajó 1919-ben átmenetileg szintén az „új" jugoszláv flotta tagja 
volt, de 1920-ban Jugoszláviának a hajóról le kellett mondania. Azonban téves, hogy Franciaországnak 
rendelték volna lebontásra, a valóság az, hogy Nagy-Britanniának ítélték. Az angolok a hajót szétbontásra 
eladták az olaszoknak. 

A DON JUAN D'AUSTRIA - 1904-től már csak lakóhulk - nem vontatás közben süllyedt el Pola előtt, 
hanem 1919-ben bent a polai kikötőben az őt rögzítő 30. sz. bójánál, miután előzőleg egy másik hajó 
nekiütközött.15 

A KAISER FRANZ JOSEF I. eredetileg cirkálót - de 1918-ban már csak lefegyverzett, helyi 
főhadiszállásként alkalmazott hajót - ma már nem lehet ismeretlen okból elsüllyedtnek nyilvánítani. El
süllyedéséről pontos leírások állnak rendelkezésre. 1918. október 31. után a Cattarói-öbölben horgonyzó 
hajóra délszláv lobogót vontak fel. Azonban hamarosan francia haderők vették birtokukba. 1919 elejétől a 
franciák folyamatosan az öbölparti erődből és raktárakból, valamint az itt horgonyzó volt osztrák-magyar 
hadihajókról nagy mennyiségű hadi- és egyéb anyagot rakodtak be a KAISER FRANZ JOSEF I.-re, nem 
törődve a biztonságos terhelési határral. A hajó rakományát hadizsákmányként Franciaországba akarták 
szállítani. 

Néhány nappal tervezett elvontatása előtt 1919 októberében egy hirtelen támadt vihar a túlterhelt hajó 
horgonyláncait elszakította. Csak kis létszámú francia személyzettel ellátva tehetetlenül sodródott a 
hullámok között. Nyitva felejtett szénrakodó nyílásain és világítóablakain akadálytalanul ömlött be a víz, 
míg végül a hajó Punta d'Ostro előtt felborult, és elmerült a kb 45 méter mély vízben. Kiemelését 1922-ben 
eredménytelenül kísérelték meg. A jugoszláv Brodospas hajókiemelő vállalatnak 1965/66-ban sikerült a 
roncs egyes részeit kiemelni, más részei ma is a tenger fenekén nyugszanak. Minthogy a KAISER FRANZ 
JOSEF I. elsüllyedésekor még nem volt végleges megállapodás a volt osztrák-magyar hadihajók 
felosztásáról, ezt nem lehet a „lebontásra rendelt egységek, Franciaország bontja le" csoportba besorolni. 

A SCHARFSCHÜTZE rombolót nem Franciaországnak rendelték lebontásra, hanem 1920-ban 
Olaszországnak ítélték, ahol ezután szétbontották. 

A RADETZKY-t és ZRÍNYI-t nem lehet leegyszerűsítve a „lebontásra rendelt egységek, 
Olaszország bontja le" csoportba besorolni. A Monarchia fegyverletételekor Polában ezt a két hajót dél
szláv személyzet vette uralma alá. Az olaszok partraszállása után a délszláv személyzet nem volt hajlandó 
őket a két hajóra felengedni, hanem kifutottak, hogy Spalatóba meneküljenek. Spalatónál azonban az 
amerikai haditengerészet egységei némi huzavona után a RADETZKY-t és ZRÍNYI-t lefoglalták, saját 
személyzetükkel látták el, és a délszláv legénységet eltávolították. Az Ausztriával St. Germainben kötött 
békeszerződés hatálybalépése (1920. június 30.) után az Amerikai Egyesült Államok a két üzemképesen 
tartott hajót átadta az olaszoknak szétbontásra, akik 1921/22-ben szétdarabolták ócskavasnak. 

12 F.F. Bilzer: Die Torpedoboote der k. u. k. Kriegsmarine 1875-1918. Graz, 1984.; 128., 133. o.; K. Gogg: Österreichs 
Kriegsmarine 1848-1918. Salzburg, Stuttgart, 1974. 66. o.; R. Greger: Austro-Hungarian Warships of World War I. Shep-
perton, Surrey, 1976. 58. o. 

13 K. Gogg: i. m. 44. o.; R. Greger: i. m. 21., 23. o. 
14 K. Gogg: i. m. 45. o.; R. Greger: i. m. 21., 23. o. 
15 K. Gogg: i. m. 43. o. 
16 R. Gardiner stb.: i. m. 331. o.; W. Aichelburg: i. m. 1. k. 244. o.; K. Gogg: i. m. 48. o. 
17 R. Gardiner stb.: i. m. 338. o.; K. Gogg: i. m. 64. o. 
18 R. Gardiner stb ,: i. m. 333. o.; K. Gogg: i. m. 45. o.; R. Gv&ger: i. tax. 23- o. 
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Az U 27 tengeralattjárót nem Franciaországnak rendelték lebontásra, hanem 1920-ban Olaszországnak 
ítélték, majd Fiumében került szétbontásra. 

A KRONPRINZESSIN ERZHERZOGIN STEPHANIE-t 1920-ban ugyan Olaszországnak ítélték, de aligha 
lebontási kötelezettséggel. Az olasz flottában egészen 1926-ig használták lakóhulkként, és műszaki ál
lapotának gyors romlása miatt csak ezután bontották szét. 

A 3. (ex III.) torpedónaszádot 1920-ban Olaszországnak ítélték, de nem lebontásra. 1925-ig vámőrségi 
őrnaszádként működött Trieszt térségében. Szétbontására 1926-ban került sor. 

A 21. (ex STAR) torpedónaszádot 1920-ban nam Olaszországnak rendelték lebontásra, hanem Ju
goszláviának ítélték, ahol D 1 jelzettel aknaszedőként szolgált egészen 1929-ig, ekkor leselejtezték. 

A 22. (ex KRÄHE), 24. (ex ELSTER) 29- (ex MARABU) és 32. (ex HABICHT) torpedónaszádokat 
Olaszországnak ítélték, de nem lebontásra. Az olasz vámőrség vette át ezeket, és 1925-ig őrnaszádként 
Trieszt körül üzemeltette. Elhasználódásuk után lebontásukra 1926-ban került sor. 

A,,Különbözőgyőztes államok hajóhadaiba sorolható egységek" c. fejezethez 

Az U 22 tengeralattjárót sohasem sorolták be a francia flottába, hanem miután 1920-ban Franciaország
nak ítélték, még abban az évben szétbontották. 

Az U 29 tengeralattjárót 1920-ban nem Franciaországnak ítélték, hanem Olaszországnak, ahol szétbon
tották.25 

Az 1920-ban Franciaországnak ítélt DUKLA rombolót a francia flottába sorolásakor MATELOT LEBLANC-
ra nevezték át. 

A ZENZON-t helyesen ZENSON-nak írják.27 

A MIRAMAR-t nem lehet motoros jachtnak és hajóhadba sorolhatónak minősíteni. Ez egy 1871/72-ben 
épített gőzgépes-lapátkerekes hajó volt, és az olaszok 1920-ban szétbontották. 

Az ADRIA, ALPHA, GAMMA, FEUERSPEIER, CUSTOZA, ALBATROS, NAUTILUS, BELLONA, MINERVA 
és BÉTA hulkokat aligha lehet „hajóhadba sorolható" egységnek tekinteni. Ezek 35-65 éves - részben még 
fatestű - úszó raktár célját szolgáló leszerelt egykori hadihajók maradványai voltak az olasz birtokba került 
isztriai kikötőkben. Az olaszok közülük már 1920-ban hatot szétbontottak, a többi négyet még egy ideig 
szükségraktárként használták lebontásuk előtt. 

A SEORUL neve helyesen SBORUL.30 

Az AURORA egykori csavaros gőzkorvett 1918-ban már csak raktárként használt hulk volt. A jugoszlávok 
átvétele után SKRADIN-ra nevezték át.31 

A NIXIE-t helyesen NIXE-nek írják 62 

A QUERNERO a jugoszláv haditengerészetben a LADA nevet kapta. 
A SCHWARZENBERG (ex LAUDON csavaros gőzfregatt) raktárként használt hulkját ugyan eredetileg 

Jugoszláviának ítélték, azonban az olaszok Sebenicóból egyszerűen átvontatták saját támaszpontjukra, és 
nem voltak hajlandók visszaszolgáltatni a jugoszlávoknak. Hosszas reklamációk után az olaszok a saját 

19 W. Aichelburg: i. m. 2. k. 378. o.; K. Gogg: i. m. 73. o. 
20 R. Greger: i. m. 137. o.; K. Gogg: i. m. 44. o. 
21 F. F. Bilzer. Die Torpedoboote... stb. i. m. 132. o.; K. Gogg: i. m. 66. o. 
22 F. F. Bilzer: Die Torpedoboote... stb. i. m. 67. o. 
23 F. F. Bilzer: Die Torpedoboote... stb. i. m. 67. o.; K. Gogg: i. m. 62. o.; 63- o. 
24 W. Aichelburg: i. m. 2. k. 373- o.; K. Gogg: i. m. 73. o. 
25 W. Aichelbu.rg: i. m. 2. k. 403. o.; K. Gogg: i. m. 73. o. 
26 F. F. Bilzer. Die Torpedoschiffe und Zerstörer der k. u. k. Kriegsmarine 1867-1918. Graz, 1990. 338. o. 
27 G. Giorgerini-A. Nani: i. m. 282. o. 
28 K. Gogg: i. m. 40., 79- o. 
29 K. Gogg: i. m. 43., 44., 47., 48., 51., 52., 57., 79. o.; R. Greger: i. m. 132., 135-138. o. 
30 N. Birdenau-D. Nicolaescu: Contributii la istoria Marínéi Romane. Bucuresti, 1979- 1. k. 324. o. 
31 R. Greger: i. m. 135-o. 
32 H. H. Sokol: Österreich-Ungarns Seekrieg 1914-18. Graz, 1967. 2. k. mell 83- o. 
33 M. Vego: The Yugoslav Navy 1918-41. Warship International, 1982/4., Toledo, Ohio. 347. o. 
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kontingensükből a FRUNDSBERG (volt csavaros gőzfregatt) hulkját adták cserébe Jugoszláviának, ahol ezt 
ZLARIN, majd KRIVOSIJE néven használták úszó raktárként.34 

A DONAU (egykor csavaros gőzkorvett) lakóhulkot a jugoszlávok SIBENIK-re, majd KRKA-ra nevezték 
át.35 

A KAISER MAX (egykori páncélos fregatt) lakóhulk nevét a jugoszlávok TIVAT-ra változtatták. 
A VULKAN (ex PRINZ EUGEN kazamatapáncélos) műhelyhulkot sohasem sorolták be a jugoszláv ha

jóhadba. Ugyan eredetileg Jugoszláviának ítélték, de az olaszok elvontatták Sebenicóból saját támasz
pontjukra, majd szétbontották. Helyette nem adtak semmit a jugoszlávoknak. 

A LOLIGO sorsa nem ismeretlen. Ezt a kis - eredetileg tudományos kutatási célra épített - tengeralattjárót 
ténylegesen sohasem használták fel katonai célra. A háború után ócskavasnak vágták szét. 

Az 1918 után ismeretlen sorsúak jelzett hadihajók között a STÖR és LACHS őrnaszád, a PM 1 és PM 2 
páncélos naszád külön-külön felsorolása téves. Ugyanis a STÖR (ex f) nem más, mintaPMl, a LACHS 
(ex h) pedig azonos a PM 2-vel. A STÖR és LACHS átnevezése PM l-re illetve PM 2-re 1917-ben történt, 
amikor ezeket a Dunáról vasúton szállították át az Adriára, és az ún. Lagúna Flottillába sorolták be. 1918. 
augusztus l-jén még ott voltak. K. Gogg szerint ezután újra visszaszállították a Dunára, de ezt más forrás 

~ - 41 
nem erősítette meg. 

A két naszádot nem szabad összetéveszteni a STÖR II. (ex p) és LACHS II. (ex q) őrnaszáddal, melyek a 
háború után visszakerülhettek Ausztria illetve Magyarország birtokába. 

A Szombathy-tervezésű, hivatalosan GLEITBOOT L-nek nevezett siklónaszádot téves két helyen szere
peltetni, egyszer „Nr. 1. sikócsónakként" ismeretlen sorsúnak minősítve, másodszor „6,7 tonnás Som-
bathy-típusú I. tengralattjáró-vadászként" építés alattIllónak, (a II. cím alatt). A valóságban a két tétel egy 
azonos naszádot fed. Ez a háború végén már kész volt, és 1918 novemberben a Polát elfoglaló olaszok 
kezébe került. 

A Müller-Thomamühl-tervezésű „siklócsónak" hivatalos megnevezése VERSUCHSGLEITBOOT (kísér
leti siklónaszád) volt Sorsa nem ismeretlen, 1916-ban leselejtezték, majd 1917-ben lebontották. 

A „II. Építés alatt álló szétbontásra ítélt úszóegységek 1918 októberében" c. alatti részhez 

Ennek a résznek a címe szórendje tekintetében eleve problematikus, 1918 októberében ugyanis még 
senki nem ítélkezett arról, hogy a Monarchia építés alatt áüó hadihajóit szét kell bontani. így a cím helyesen 
nyilván így értendő: „Az 1918 októberében építés alatt álló és később szétbontásra ítélt úszóegységek". 

A Monarchia építés alatt álló hadihajóinak szétbontási kötelezettségéről az 1919 szeptember 10-én 
keltezett és 1920. június 30-án hatályba lépett St. Germainben kötött békeszerződés 138. cikkelye ren
delkezett a következők szerint: „Minden hadihajót, beleértve a tengeralattjárókat, melyek jelenleg 
Ausztriához tartozó, vagy korábban az Osztrák-Magyar Monarchiához tartozott kikötőkben építés alatt 
állnak, le kell bontani." 

Egyébként a Monarchia tengerparti részeit - ahol a hadihajók építés alatt álltak - már 1918 novem
berében birtokba vevő olaszok, illetve délszlávok sem ekkor, sem később egy pillanatig sem vették ko-

34 R. Greger: i. m. 137., 138. o.; K. Gogg: i. m. 47. o. 
35 R. Greger: i. m. 136. o.; K. Gogg: i. m. 47. o. 
36 R. Greger i. m. 137 o.; K. Gogg: i. m. 43. o. 
37 R. Greger. i. m. 110. o.; K. Gogg: i. m. 44. o. 
38 W. Aichelburg: i. m. 1. k. 124., 125- o. 
39 K. Gogg: i. m. 53. o.; R. Greger: i. m. 106. o. 
40 H. H. Sokol: i. m. 2. k. mell. 101. o. 
41 K. Gogg: i. m. 53. o. 
42 K. Gogg: i. m. 54. o.; R. Greger: i. m. 146 o. 
43 R. Greger: i. m. 65. o.; F. F. Bilzer. Die Torpedoboote... stb. i. m. 148. o.; R. Gardinerstb.: i. m. 345. o. 
44 F. F. Bilzer: Die Torpedoboote... stb. i. m. 144. o.: R. Greger: i. m. 65- o.: R. Gardiner stb.: i. m. 345. o. 
45 A békeszerződés 138. cikkelyének eredeti német nyelvű szövege a következő: „Alle Kriegsschiffe, einschliesslich 

der Unterseeboote, die sich gegenwärtig in den Häfen, die zu Österreich gehören, oder vormals zur österreichisch-un
garischen Monarchie gehört haben, im Bau befinden, werden abgebrochen." (E. Hofmannsthal: Die deutsche und öster
reichische Friedensvertrag. Wien, Prag, Leipzig, 1920. 159. o. 



molyan a szétbontási kötelezettséget. Már csak azért sem, mivel felfogásuk szerint a St. Germainben kötött 
békeszerződés nem reájuk - a győztesekre - , hanem Ausztriára rótt kötelezettségeket, beleértve az építés 
alatt álló hadihajók szétbontását is. 

Úgy tűnik, mintha a békeszerződés szövegezői és aláírói figyelmen kívül hagyták volna azt a tényt, hogy 
a parafálás, de méginkább a hatályba lépés idejében Ausztriának már rég nem volt módja az adriai ha
jógyárakban építés alatt álló hadihajókat szétbontani, illetve arra intézkedni. 

Következményként, csak példaszerűen említve, Olaszország 1920-ban befejezte az MT 130, MT 131 és 
MT 132 építését, és ezeket ALBONA, LAURANA és ROVIGNO néven aknarakó hajóként a saját hadiflot
tájában helyezte szolgálatba. Ugyanez történt a T l60 és T l6l haditengerészeti vontatóval PIRANO és 
PARENZO névre átkeresztelve. Jugoszlávia többször megszakított munkálatok után 1931-ben készült el a 
Kraljevica-i (Porto Ré-i) hajógyárban az MT 133, MT 134, MT 135, MT 136 és MT 137 építésével, és ezeket 
aknarakóként MOSOR, MELEDA, MELJINE, MARJÁN és MALINSKA néven sorolta be hadiflottájába. A csak 
1933-ban elkészült WT 250 édesvíz-tartályhajót a jugoszlávok ugyancsak a saját haditengerészetükbe 
sorolták be, új neve LOVCEN lett.46 

Nem érthető a FRANZ JOSEF I. „építés alatt álló, szétbontásra ítélt egységek" közé sorolása „polgári 
liajózási társaság részére óceánjáró egység"-ként. A Monarchiában az adott időben csak egyetlen, teljes 
néven KAISER FRANZ JOSEF I. nevű óceánjáró létezett, a 12,567 BRT-és 1912-ben vízrebocsátott, az Uni-
one Austriaca di Navigazione tulajdonában levő hajó. A témához hozzátartozik, hogy a St. Germain-i 
békeszerződés a 137. cikkelyében a következőként rendelkezik: „Az alábbiakban felsorolt osztrák-magyar 
segédcirkálókat és segédjárműveket le kell fegyverezni és kereskeelmi hajóként kell kezelni: ...PRÄSI
DENT WILSON (ex KAISER FRANZ JOSEF)..."48 A békeszerződés III. függeléke pedig elrendelte a Monar
chia valamennyi kereskedelmi hajójának (beleértve az építés alatt állókat is) a kiszolgáltatását a szövet
séges és társult hatalmak részére a háború során elvesztett kereskedelmi hajóikért jóvátételként. 

Az említett szövegrészek aligha teszik lehetővé, hogy a KAISER FRANZ JOSEF I.-et építés alatt állóként 
szétbontandónak lehessen minősíteni. 

Az építés alatt állóként említett GRILLO-típusú No. I. és No. II.-ként jelzett - a valóságban Mb 164 és Mb 
165 jelzetű - naszádokat nem lehet a tengeralattjáró-vadászok körébe sorolni, ezek feladata és felszerelt
sége pontosan olyan volt, mint a mintául vett olasz „barchino saltatore"-é. 

Egyébként 1918 október végén már mindkettő elkészült, próbaútjaikat a Dunán végrehajtották (tehát 
nem 75%-os, hanem 100%-os elkészítettségi fokon álltak), és az Adriához történő vasúti szállításukra az 
előkészületeket megtették. A vasúti szállítás megindítását a háború befejeződése meghiúsította. A háború 
után a két naszádot Bécsben szétbontották. 

Itt kell megjegyeznem, hogy az I. és II. rész felsorolásaiból számos létezett, vagy építés alatt állt hadihajó 
kimaradt, így a 4. (ex IV.) és 52 T (ex ALLIGATOR) torpedónaszádok, az OBOSTNIK ( ex 45., ex XXXV. 
torpedónaszád) és ADRIA (ex 1. kísérleti torpedónaszád) tenderek, a GISELLA páncélos motoros naszád, 
a HIPPOS, BÜFFEL, T 102, T 103, T 104, T 105, T IO6, T 200 és T 162 haditengerészeti vontatók, a T 72, T 
73, T 74, T 75, T 76, T 77, T 53 (ex MT VIII.), T 54 (ex MT IX.), T 55 (ex MT X.), T 56 (ex MT XI.), T 57 (ex 
MT XII.), T58 (ex MT XIIL), T 59 (ex MT XIV), T 60 (ex MT XV.), T 6l (ex MT XVI.), T 62 (éx MT XVII.), T 
63 (ex MT XVIIL), T 64 (ex MT XIX.), T 65 (ex MT XX.), T 3, T 4 stb. aknaszedő tenderek stb. De ekkor 
még említésre sem kerültek a háború alatt a haditengerészet által hadicélra igénybevett, felfegyverzett és 
hadilobogót felvont, eredetileg polgári-kereskedelmi célú hajók (segéd-aknaszedők, segéd tengeralattjáró
vadászok, segéd-ágyúnaszádok stb). 51 

46 R. Greger: i. m. 92, 118., 127. o.; A. Bredt: Weyers Taschenbuch der Kriegsflotten 1940. Berlin, München, 1940.102., 
103., 122, 123. 0.; M. Vego: i.. m. 350. o. 

47 Redaktion der „Mitteilungen aus dem Gebiete des Seewesens": Almanach für die k. u. k. Kriegsmarine 1914. Wien, 
Pola, 1914.100. o. 

48 A békeszerződés 137. cikkelyének eredeti német nyelvű szövege: „Die nachstehend aufgezählten österreichisch
ungarischen Hilfskreuzer und Hilfsfahrzeuge werden desarmiert und wie Handelsschiffe behandelt werden...: PRÄSI
DENT WILSON (ehemals KAISER FRANZ JOSEPH)... (E. Hofmannsthal: i. m. I60. o.) 

49 E. Hofmannsthal: i. m. 200., 201, 202. o. 
50 F. Eppel: Seltene Motortorpedoboote. Die österr. ungar. Nachbauten des italienischen Kletterbootes GRILLO. Ma

rine Gestern, Heute 1978/2, Mistelbach. 6O-63. o. 
51 R. Gregen i. m. 50, 55, 56, 90, 104, 127, 128. o.; H. H. Sokol: i. m. 2. k, mell. 82, 84, 86, 93, 1-01. o.; F. F. Bilzer: 

Die Torpedoboote... stb. i. m. 96, 132-136. o.; B.Weyer: Taschenbuch der Kriegsflotten 1918. München, 1918. 124, 
125. o. 
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A „III. Az Osztrák-Magyar Monarchia első világháborúban elsznvedett hajóvesztesége a tengereken 
(a megsérültekkeO" c. alatti táblázathoz 

a) Általában 

Nyilván nem szabad még feltételezni sem azt, hogy szerző nem ismerné a „vízkiszorítás (tonna)" és 
„hajótér (BRT)" fogalmát, és a két fogalom helyes alkalmazását, illetve különbségét. Mégis e két fogalom 
a táblázatokban teljesen keveredik. Csak példaképpen a III. sz. táblázat fejrészében szerepel a vízkiszorítás 
(t) és tonnatartalom (BRT) megjelölés, de az alatta lévő rovatokban végig csak t (tonna) került feltüntetésre, 
holott a kereskedelmi hajóknál BRT-ről van szó. A VI. sz. táblázat fejrészében „nagysága BRT-ben" be
jegyzés található, ugyanekkor az alatta lévő rovatokban mind a hadi-, mind a kereskedelmi hajóknál csak 
„t" szerepel. 

A III. sz. táblázatban a felsorolás messziről sem teljes, elsüllyedt, vagy megsérült osztrák-magyar hadi-
és kereskedelmi hajót még jó néhányat meg lehetett volna nevezni. (Pl.: CYPLOP műhelyhajó, VALONA 
segédőrhajó, ELŐRE segédaknaszedő, ŠTYRIA lőszerszállító hajó, PANNÓNIA, BEETHOVEN és WIEN 
lakóhajók, METKOVICH kórházhajó, DÁNIEL ERNŐ, DAMPFER XX. (ex FRAM), KASSA, LÁSZLÓ és 
ZRÍNYI szállítóhajók, DOBRDO tender, GÖDÖLLŐ csapatszállítóhajó stb.53 Ekkor még nem is beszéltünk 
az 1914-ben több mint 1000 000 BRT-nyi osztrák t~>ïgyar kereskedelmi hajótérnek arról a kb. egyharmad 
részéről, melyet közvetlenül a háború kitörése mán, vagy később az ellenséges hatalmak kikötőikben, 
vagy a nyílt tengeren lefoglaltak, továbbá a semleges kikötőkben menedéket keresőkről, melyek a háború 
idejére ott maradtak, és így lényegében elvesztek a Monarchia számára. 

A Szerző érezhetően a III. és V. sz. táblázatban elsüllyedtként vagy megsérültként feltüntetett hajókat H. 
H. Sokol „Österreich-Ungarns Seekrieg 1914-18" c. művének szövegéből gyűjtötte ki. Ami tehát Sokol 
művének szövegében valahol szerepel, azt veszteségnek vette, ami pedig nem, arról a veszteségről nem 
beszél. Nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy Sokol müvének első kiadására 1933-ban került sor, 
ehhez képest az 1967. évi újabb kiadás semmilyen változtatást vagy kiegészítést nem tartalmaz, azaz gya
korlatilag az utóbbi fél évszázad kutatási-, feltárási eredményei művében nem szerepelhettek, és megál
lapításai esetenként túlhaladottakká váltak. 

b) A táblázat sorszámai szerint 
<• „ 

1. Túlzás azt állítani, hogy a ZENTA-t „az egész földközi-tengeri francia flotta lőtte". A francia földközi
tengeri flotta a szakirodalomban szereplő számok összesítése szerint az adott időben 2 csatahajóból, 17 
sorhajóból, 11 páncélos cirkálóból, 2 nagy- és 2 kiscirkálóból, 43 torpedórombolóból, 15 tenger
alattjáróból, 3 aknarakóból, 1 vízirepülőgép-anyahajóból, valamint nagyszámú segéd- és kisebb hadiha
jóból állt.55 

Lapeyrère francia altengernagy 1914 augusztus közepén több csoportra osztva összesen 2 csatahajóval, 
9 sorhajóval, 6 páncéloscirkálóval, 1 nagycirkálóval és 24 rombolóval hatolt be az Adria déli részére, 
támogatva Troubridge angol ellentengernagy 2 páncélos cirkálóból, 2 cirkálóból és 4 rombolóból álló 

52 A vízkiszorítás (angolul: displacement, németül: Wasserdrängung) a hadihajók súlyát jelzi, máshogy kifejezve azt, 
hogy a vízben lebegve, nyugalmi állapotban milyen súlyú vizet szorítanak ki. A vízkiszorítást általában az ún. angol 
tonnában (1 angol tonna=10l6 kg) fejezik ki, de az első világháború előtti és alatti olasz és osztrák-magyar 
haditengerészetnél szívesebben alkalmazták a normál tonnát. (1 normál tonna=1000 kg). Kétféle vízkiszorítást szokás 
nyilvántartani, a„standard"-et és a „maximális"-t. A standard vízkiszorítás a teljesen felszerelt hadihajó súlyát jelzi, de 
üzemanyag, tartalék édesvíz és egyéb tartalék készlet nélkül, míg a maximális vízkiszorításnál ezeket is figyelembe veszik. 
A hajótér (angolul: tonnage, németül: Schiffsraum vagy Raumgehalt), a kereskedelmi hajóknál a hajó zárt tereinek a 
nemzetközi szabályok szerint kissé csökkentett űrtartalmát mutatja BRT-ban O r̂utto register tonnában) kifejezve. (1 
BRT=2,83 m3) így tehát a „vízkiszorítás tonna" és a „hajótér vagy űrtartalom BRT" nem téveszthető össze egymással. A 
hajóteret nem lehet tonnában és a vízkiszorítást nem lehet BRT-ben kifejezni. (Egyébként szándékosan nem alkalmaztam 
a „tömeg" és a „Kp" kifejezést, mivel az első világháború korában a „súly" és a „kg" volt világszerte szokásos. 

53 R. Greger: i. m. 88., 101., 110-112., 119., 121., 122. o.; K. Gogg: i. m. 78., 79- o.; H. H. Sokol: i. m. 2. k. 600., 602. o.; 
/. Rehder: i. m. 148., 149. o. 

54 H. H. Sokol: i. m. 1. k. 4. o. 
55 E. B. Potter stb: i. m. 362. o.; A. Laurens: i. m. 230. o.;/. Labayle Couhat: French Warships of World War I. Shep-

perton, Surrey, 1974. 278-280. o.; W. Wolflast: Der Seekrieg 1914-18. Leipzig, 1938. 113. o. 
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köteléke által. A ZENTA1916. augusztus 16-án a francia-angol hadihajócsoportok élén haladó COURBET 
és JEAN BART csatahajóval, valamint a JURIEN DE LA GRAVIERE nagycirkálóval találta magát szembe. 
Alapvetően ezek ágyúi végeztek az osztrák-magyar kiscirkálóval, bár folyamatosan lőtávolságba érkező 
más francia hadihajók is adtak le sortüzeket a ZENTÁ-ra. Mindez azonban csak egy töredékét képezte az 
„egész francia földközi-tengeri flottának". A ZENTA így is eleve reménytelen helyzetbe került a francia 
30,5, 24,19,4 és 16,4 cm-es hajóágyúkkal szemben. Személyzetének hősiességéből semmit sem von le az, 
hogy nem ,,az egész földközi-tengeri francia flotta lőtte", hanem ennek csak néhány nehéz egysége. 

4. Az 1914. LX. 17-én aknára futott és elsüllyedt MARIA nem osztrák-magyar, hanem görög (semleges) 
háromárbocos vitorlás szkuner volt. Tehát ez a hajó az V. sz. táblázatba sorolandó lett volna. 

2., 5., 10., 13., 14., 15., 17., 18., 20., 21., 22., 25-, 30., 32., 34., 35-, 37., 40., 41., 42., 43., 44., 45. Az ezekben 
a pontokban felsorolt hajók hajótere (és nem vízkiszorítása) BRT-ben (és nem t-ban) - magában foglalva 
az üresen hagyott rovatokat is - a következő: BARON GAUTSCH 2069 BRT, JOSEFINE 1277 BRT, KUPA 
790 BRT, ELEKTRA 3199 BRT, ANDRASSY 1553 BRT, TIROL 2836 BRT, DUBROVNIK 481 BRT, ALBANIA 
219 BRT, LOCRUM 924 BRT, ADELSBERG 1122 BRT, SARAJEVO 1111 BRT, ZAGREB 537 BRT, PELAGOSA 
245 BRT, LINZ 3819 BRT, GIULIA 4337 BRT, BREGENZ 3905 BRT, VILA 405 BRT, EUTERPE 2302 BRT, 
GORITIA 3104 BRT, MARINA 2899 BRT, STAMBUL 3817, HERCEGOVINA 748 BRT, OCEANIA 5497 BRT.58 

30. A PELAGOSA-t nem az F 12, hanem az F 7 olasz tengeralattjáró süllyesztette el V) 

A „IV. Elsüllyedt cs. és kir. tengeralattjárók" c. alatti táblázathoz 

Önként felmerül a kérdés, hogy - mivel a III. sz. táblázatban már felsorolásra kerültek az elsüllyedt 
tengeralattjárók - miért kellett ezt még egyszer, külön a IV. sz. táblázatban is megtenni? 

Viszont ha már kétszeres közlés történt, célszerű lett volna az adatokat egyeztetve, azonosan írni. Ne
gatív példaként: 
-Az U6-nál a III. sz. táblázat az elsüllyedés okaként „Háló-, és lövegtuz"-et ír, míg a IV. sz táblázat
ban „háló" szerepel. 
- A III. sz. táblázat az U 10 elsüllyedési helyeként a Pia ve torkolatát jelöli meg, míg az utóbbi 
Caorlét. (Caorle a Livenza torkolatánál fekszik, nem pedig a Piave torkolatánál.) 

Egyébként a leghelyesebb az U 6-nál a „háló és lövegtűz" lett volna (kötőjel nélkül), míg az U 10-nél a 
„Livenza torkolata előtt". 

A ,, V. Az Osztrák-Magyar Monarchiával szemben álló felek hajóvesztesége az Adrián 1914-1918-ban 
(a tengeralattjárók által elsüllyesztett hajók nélkül)" c. alatti táblázathoz 

4. A DAGUE francia romboló nem 1915- február 23-án, hanem csak másnap, 24-én süllyedt el. 
5. A RUMIJA montenegrói jacht vízkiszorítása 140 tonna volt. 
7. A TURBINE nem francia, hanem olasz romboló volt. 
8. 10., 11. és 58. Az V. sz. táblázat címe hajóveszteségekről - azaz elsüllyedt, megsérült hajókról - szól. A 

léghajó - mint repülőeszköz - aligha minősíthető hajónak, még kevésbé elsüllyedt hajónak. 

56 E. B: Potter stb: i. m. 358. o.J. S. Corbett-H. Newbolt: Naval operations. London, 1920-1931.1. k. 87-89- o.; K. Gogg: 
i. m. 48., 49- o. 

57 H. H. Sokol: i. m. 1. k. 158. o. 
58 Redaktion der „Mitteilungen aus dem Gebiete des Seewesens": Almanach für die k. und k. Kriegsmarine 1916. 

Wien, Pola, 1916. 88-103. o. 
59 „Il 12 febbraio 1918 il sommergibile F 7 al comando del Tenente di Vascello Falangola... attacca e lancia contro il 

piroscafo PELAGOSA due siluri che lo affondano." („1918. február 12-én az F 7 tengeralattjáró Falangola sorhajóhadnagy 
parancsnoksága alatt támadást intézett és két torpedót indított a PELAGOSA gőzös ellen, amelyek ezt elsüllyesztették.") 
N. Morabito: i. m. 316. o. 

60 / Labayle Couhat: i. m. 291. o.; /. Moore: Jane's Fighting Ships of World War I. New York, 1990. 317. o. 
61 Redaktion stb.: Almanach... 1916. i. m. 380. o. 
62 R. Gardiner stb.: i. m. 258. o.; B. Weyer. Taschenbuch der Kriegsflotten 1914/15. München, 1915. 66., 67. o. 
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12. A 17 OS olasz torpedónaszád elsüllyedésének napja 1915-ben nem VII. 13., hanem VII. 2 volt. 
13. A JALEA olasz tengeralattjáró elsüllyedésének napja nem 1915. VIII. 15., hanem 1915. VIII. 17. volt. 
15. A NAUTILUS olasz tengeralattjáró sohasem süllyedt el. Túlélte az első világháborút, 1919-ben vonták 

ki a szolgálatból és selejtezték le. 
38. Az INTREPIDO olasz romboló Saseno előtt az UC 14 német tengeralattjáró által lerakott aknára futott, 

és ennek következtében süllyedt el. 
40. A MEMPHIS (ex BYZANTION) felfegyverzett, eredetileg kereskedelmi hajó 2382 BRT-s volt. Egy, a 

német UC 12 tengeralattjáró által lerakottt akna megrongálta, de még sikerült partra futtatni. Roncsát 
már nem állították helyre. 

47. A MONSONE (ex francia MAUMUSSON) 249 BRT-s olasz trawler 1916. II. 25-i (és nem 26-i) 
68 

elsüllyedését a német UC 12 tengeralattjáró által lerakott egy akna okozta. 
48-49. A két halászhajó egyike a LILY REAICH 83 BRT-s brit drifter volt, mely egy az UC 12 német tenger

alattjáró által lerakott aknának ütközött 1916 . II. 26-án.9 A másik a GAVENWOOD 88 BRT-s szintén 
brit drifter lehetett, mely 1916. február 20-án az UC 14 német tengeralattjáró aknáján süllyedt el, de ez 
már az otrantói zár nyugati oldalánál Brindisitől 10 tengeri mérföldre történt. Más brit drifter az Adrián 
1916 februárjában nem veszett el. 

50. A BALILLA (ex német U 42) olasz tengeralattjáró vízkiszorítása 728/875 tonnát tett ki.71 

52. A ROSIE drifter 84 BRT-s volt.72 

53. Az „1 halászgőzös" a 80 BRT-s brit BENEFICENT drifter volt.73 

54. A CLAIVIS - helyesen írva CLAVIS - 87 BRT-s difter volt. Elsüllyedése pontosabban a Linguette-foktól 
25 tengeri mérföldre nyugatra történt. 

55. Az ASTRUM SPEI 82 BRT-s drifter volt. Elsüllyedése pontosabban a Linguetta-foktól 25 tengeri 
mérföldre nyugatra történt. 

56. A táblázat címe az Adrián elszenvedett veszteségekről szól. Tarante illetve a Tarantói-öböl nem az 
Adria-tengeren, hanem azon kívül helyezkedik el. 

61. A teljes helyes nevén ALBERTO GUGLIELMOTTI olasz tengeralattjáró elkészülte után próbaútján 1917. 
III.10-én nem az olasz partok előtt süllyedt el, hanem a Capraia-szigettől északnyugatra. Tehát 
az elsüllyedés nem az Adrián történt, hanem a francia Korzika-sziget északi csücskének közelében. A 
tengeralattjárót a CYCLAMEN brit ágyúnaszád tévedésből ágyútűz alá vette, majd nekirohanással 
szétroncsolta oldalát.7 

62. A H 5 brit tengeralattjáró nem az olasz part közelében, még kevésbé a Adrián süllyedt el, nem is 
1917-ben, és nem is torpedótalálat következtében, mert egy másik brit tengeralattjáró ellenségnek 

63 /• Rehder.- i. m. 138., 139- o.; R. Gardiner stb.: i. m. 276. o. 
64 /. Rehder: i. m. 138., 139. o.; R. Gardiner stb.: i. m. 276. o. 
65 R. Gardiner stb.: i. m. 276. o. 
66 /. Rehder: i. m. 138., 139- o. 
67 JLabayle Couhat: i. m. 251. o. 
68 /. Rehder: i. m. 140., 141. o. 
69 N. Morabito: i. m. 102. o.;/. Rehder. i. m. 114., 115. o.;J. S. Corbett-H. Newbolt: i. m. 124. o. A szerző által a 

táblázatban alkalmazott halászhajó és halászgőzös kifejezés problematikus. A szóbanforgó 1-2 ágyúval felfegyverzett 
kishajóknak a feladatát a tengeralattjárók elleni hálózár vontatása illetve felfüggesztése és védelme képezte. Ilyen felada
tok ellátására rendelkeztek megfelelő berendezésekkel. Ugyan halászhajó jellegű építésűek voltak, de halászati 
tevékenységet nem folytattak. Angol hivatalos haditengerészeti szóhasználatban driftereknek illetve trawlereknek 
nevezték őket, ezeket a szakkifejezéseket a világ haditengerészeteinek nagy része átvette. Minthogy a driftereknek és 
trawlereknek egy szóban kifejezhető magyar nyelvű megfelelői nincsenek, a magam részéről a nemzetközileg elterjedt 
két kifejezést (hadihajó féleség megnevezést) alkalmazom. 

70 /. Rehder: i. m. 112, 113. o. 
71 R. Gardinen stb.: i. m. 274. o. 
72 / Rehder: i. m. 114, 115. o. 
73 /. Rehder: i. m. 110, 111. o. 
74 /. Rehder: i. m. 110, 111. o. 
75 /. Rehder: i. m. 110, 111. o. 
76 R. Gardinen stb.: i. m. 275. o.;/. Moore: i. m. 315- o. 
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nézte volna. A brit H 5 az ír-tengeren 1918. III. 6-án összeütközés következtében veszett el.77 A táblázat
ban lehetséges, hogy az angollal azonos jelzésű H 5 olasz tengeralattjáróról van szó, ezt süllyesztette el 
tévedésből a H 1 brit tengeralattjáró torpedóval, azonban ezt sem valamikor 1917-ben, hanem 1918. IV., 
16-án, pontosan a 4l°39' É és 18°32' K koordinátákkal megjelölt helyen. 

63- A W 4 elsüllyesztése idején (nem 1917. IV. hóban, hanem 1917. VIII. 6-án) olasz tengeralattjáró volt, 
nem pedig brit. Az Armstong-építésű hajót elkészülte után I916. VIII. 7-én az olasz haditengerészet vette 
át. Elsüllyedésének bemért helye 41°39' É és 18°12' K volt.79 

67. A CITTA Dl SASSARI felfegyverzett kereskedelmi hajó 2167 BRT-s volt. Elsüllyedését 1917. XII. l-jén a 
Mele-fok előtt az U 65 német tengeralattjáró által lerakott akna okozta. 

68-80. A táblázatban 12 névvel ellátott és egy névtelen halászgőzös került felsorolásra, az 1917. V. 15-én 
vívott ütközet veszteségeként. Ezzel szemben a tény az, hogy a hálózárt fenntartó 47 brit drifterből az 
osztrák-magyar cirkálók 14-et süllyesztettek el, és hármat súlyozan megrongáltak. A táblázatban név 
szerint felsorolt egységeken kívül elsüllyedt a CRAIGNON és a GIRL GRACIE is, ezzel szemben 
„névtelen halászgőzös" nem. A felsoroltak között a SELBI-t helyesen SELBY-nek írják. Hajóterük 67 és 
98 BRT között mozgott.82 

84. A DARTMOUTH brit cirkálót nem az U 89 német tengeralattjáró rongálta meg torpedóval, hanem előbb, 
9,30 h körül a NOVARA lövegei találták el 3 db 10 cm-es gránáttal, majd már hazatérés közben Brin-
disitől kb. 40 tengeri mérföldre az UC 25 német tengeralattjáró torpedója okozott újabb rongálódást a 
cirkálón. Az U 89 sohasem járt az Adrián, és azért sem lehetett a DARTMOUTH megtorpedózásával 
összefüggésbe hozni, mert csak 1917 júniusában készült el és állt szolgálatba. A táblázat összeállítója 
vélhetőleg arra a fedőjellegű jelzetre gondolt, melyet hivatalos német jelzete mellett minden, a Monar
chia támaszpontjaira befutó német tengeralattjáró megkapott. A fedőjelzet alkalmazása két alapvető célt 
szolgált. Az egyik az volt, hogy a saját jelző- és távíró forgalom ellenség általi megfigyelése esetén ne 
lehessen a német tengeralattjárót azonosítani, míg a másik - mivel néhány osztrák-magyar és német 
tengeralattjáró számjelzete azonos volt - hogy a saját szolgálati helyek ne téveszthessék össze ezeket. 
Az UC 25 német tengeralattjáró osztrák-magyar fedőjelzete U 89 volt. 

86 
85. A BOUTEFEU francia romboló egy az UC 25 tengeralattjáró által lerakott aknára futott Brindisi előtt. 
86. A MAS 6 olasz torpedóvető gyorsnaszád az első világháborús hadihajóveszteség között nem szerepelt, 

1922 körül selejtezték le és bontották szét. Viszont 19I6. XI. 4-én a MAS 7 olasz torpedóvető gyorsnaszád 
( l6 t vízkiszorítással) süllyedt el, mégpedig Durazzo előtt, miután a 36 PN olasz torpedónaszáddal 
összeütközött. 

87-88. A CAVALLETTA és PULCE ugyanolyan naszád volt, mint a GRILLO. Önsüllyesztésük Pola előtt 
történt.88 

89. A GRILLO tengerésztankként való megjelölése, illetve még a HK 1991/4. számának 65. oldalán a „világ 
legelső kétéltű"-jének minősítése problematikus. A GRILLO és testvérnaszádjai nagy kapaszkodó kör
mökkel ellátott, mozgásba hozható hernyótalpai azt a célt szolgálták, hogy az ellenséges kikötőbe úszva 

77 R. Gardinerstb: i. m. 92. o.;/. Moore: i. m. 315. o.;/. Render, i. m. 76. 77. o. 
78 R. Gardiner stb: i. m. 89., 278. o.;/. Render i. m. 138., 139. o. 
79 R- Gardiner stb: i. m. 89-, 277. o. 
80 R. Gardiner stb: i. m. 289. o. 
81 /. S. Corbett-H. Newbolt: i. m. 4. k. 300. o. 
82 /. Render: i. m. 108-117. o. 
83 „Captain Horthy... closed the range in order, to use his 3,9 inch with better effect. In this he was partially successful 

for the DARTMOUTH, wich was hit three times in all, suffered a certain amount of damage in the first part of the action." 
(„Horthy sorhajókapitány... szűkítette a távolságot, hogy jobb hatásfokkal használja 3,9 inches ágyúit. Ebben részben 
eredményes volt a DARTMOUTH-ellen, amelyet összesen háromszor eltaláltak, és egy bizonyos sérülést szenvedett a 
művelet első részében.")/. S. Corbett-H. Newbolt: i. m. 4. k. 303- o. 

84 ,,... still forty miles from Brindisi, the DARTMOUTH was hit on the port side by a torpedo fired by a submarine... 
The torpedo had come from UC 25." („... még negyven mérföldre Brindisitől a DARTMOUTH-ot eltalálta baloldalán egy 
tengeralattjáró álltai kilőtt torpedó...A torpedó az UC 25-ről jött.")/ 5. Corbett-H. Newbolt: i. m. 4. k. 305. o. 

85 B. Herzog: Deutsche U-Boote I906-I966. Herrsching, 1990. 79. o. 
86 / Labayle Counat: i. m. 291. o.J. S. Corbett-H. Newbolt: i. m. 4. k. 305. o. 
87 R. Gardiner stb.: i. m. 282. o. 
88 R. Gardiner stb.: i. m. 286. o. 
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történő behatoláskor a felszínen, vagy közvetlen a vízszint alatt alhelyezkedő gerenda-, lánc- vagy drót-
kötélzáron át tudjanak mászni. Árrá, hogy partra érés után a szárazföldön tovább tudjanak haladni, 
alkalmatlanok voltak, nem is ilyen feladatokat szántak nekik. Igaz, hogy az angol nyelvű szakiradalom
ban előfordul megjelölésükként a, ,naval tank" (haditengerészeti tank), az olasz nyelvűben pedig a ,,tank 
marino" (tengerészeti tank) kissé tréfás vagy gúnynévként, azonban a hivatalos kategóriamegjelölésük 
az angol szaknyelvben „climbing boat" (mászó naszád) németben „Kletterboot" (mászó naszád), 
olaszban pedig „barchino saltatore" (átugró-, áthágó kisbárka) volt. 
A táblázat egyébként messziről nem öleli fel teljesen a „szembenálló felek hajóveszteségét az Adrián 

1914-1918-ban (tengeralattjárók által elsüllyesztett hajók nélkül)". így például a felsorolásból hiányzik az 
olasz zászló alatti MAS 1, MAS 2, MAS 3, MAS 7, MAS 13, MAS 14, MAS 16, MAS 18 és MAS 49 torpedóvető 
gyorsnaszád, ALFREDO CAPPELLINI monitor, PADUS ágyúnaszád, az RD 9, RD 10, és RD 14 aknaszedő 
naszád, az Y 4 (ex SCUD) trawler, a SAETTA (ex LOVCEN), a GALLINARA (ex NOSTRA SIGNORA DEL 
BOSCHETTO) és a FOLGORE (ex ZETA) tengeralattjáró csapdahajó, az angol BOY HAROLD, ENTER
PRISE, FREUCHNY, MORNING STAR és RESTORE drifter, a francia FAULX romboló stb.90 

A „VI. A es. és kir. tengeralattjárók által elsüllyesztett (zsákmányolt) hajók" c. alatti táblázathoz 

A cím alatti rész könnyen felismerhetően az osztrák W. Aichelburg által írt „Die Unterseeboote Öster
reich-Ungarns" című mű II. kötet 490-493. oldalán szereplő „Durch k. u. k. Unterseeboote versenkte 
(aufgebrachte) Schiffe" alcímű táblázat néhány adatoszlopának egyszerű átvétele. (Ezekből még az egyes 
sajtóhibák is átvételre kerültek.) 

Szerző az Aichelburg féle táblázathoz hozzátett három tételt 11., 12. és 13- sorszámmal. Ezeket az elsül
lyesztéseket azonban semmiképpen sem lehet a cs. és kir. tengeralattjárók javára írni. A „11" számúnak 
jelzett tengeralattjáró valójában az UB 15, a „10" az UB 1, míg a „26" az UB 14 német tengeralattjáró volt, 
mindhárom német személyzettel és parancsnokság alatt. A szerző által írt tengeralattjáró megnevező 
számok valójában a már fentebb említett fedőszámok közé tartoztak. Ilyen téves alapon a többi adriai 
támaszpontú német tengeralattjáró földközi-tengeri hajóelsüllyesztési eredményeit is az osztrák-magyar 
tengeralattjárók javára lehetett volna írni, hisz valódi számukon kívül - mint már említettem - mindegyik 
rendelkezett osztrák-magyar fedő számjelzettel is. 

Igaz, hogy az UB 1-et 1915. július 5-én, az UB 15-öt pedig 1915. június 14-én a német haditengerészet 
átadta a Monarchiának, és ettől kezdve fedő jelzőszámuk valóságos megnevezéssé (U 10 és U 11) vált, 
azonban a PN 5 és a MEDUSA elsüllyesztése még messze az átadás előtt történt. 

A „ VE. Felderítetlen nevű és nemzetiségű, elsüllyesztett gőzhajók" és „ VIII. Elfogott 
és szabadon engedett vagy torpedótalálatot kapott, 
de el nem süllyedt hajók" c. alatti táblázatokhoz 

A címek alatti táblázatok ugyancsak az Aichelburg említett művében (II. 494. o.) szereplő „Ungeklärte 
Aktionen" és „Durch k. u. k. Unterseeboote beschädigte bzw. aufgebrachte und wieder freigelassene 
Schiffe" alcím alatt írtakat mutatják be. 

Megjegyzés 

Az első világháború után létrejött délszláv államot hivatalosan eredetileg Szerb-Horvát-Szlovén 
Királyságnak nevezték egészen 1928-ig. Ezután változott megnevezése Jugoszláv (magyarul: délszláv) 
Királyságra, majd a második világháború után Jugoszláv Szövetségi Népköztársaságra. A földrajzi nyelvben 
szinte mindvégig a Jugoszlávia - lakói pedig jugoszlávok vagy délszlávok - kifejezések voltak 
közhasználatúak, ezért a magam részéről is ezeket alkalmaztam. 

89 N. Morabito: i. m. 237. o.; R. Gardiner stb.: i. m. 286. o.J. Render: i. m. 142., 143- o. 
90 /. Render: i. m. 64., 65., 110-115., 140., 141. o.; R. Gardiner stb.: i. m. 282., 287., 288., 290. o.J. Labayle Couhat: i. 

m. 291. o. 
91 W. Aichelburg: i. m. 2. k. 308., 318., 319-, 347. o.J. Renden i. m. 73-, 82. o.; B. Herzog: i. m. 120, 121. o. 

- 1 7 3 -


